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O subscritor do presente, Vereador JOÃO LUCIANO BELISÁRIO (PV),
usando de suas atribuições e prerrogativas legais, após dar ciência da presente proposição em
Sessão Plenária através da Mesa Diretora, vem por intermédio de Vossa Excelência INDICAR ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Edélio Francisco Guedes, que interceda junto ao
"setor competente" desta municipalidade, quanto a necessidade u.rgente da construção de 03
(três) LOMBADAS (quebra-molas padronizados) na Comunidade de Santo Antônio, neste
município, sendo um em frente à Igreja Católica; outro em frente a Quadra de Esportes e, outro
em frente ao estabelecimento comercial daquela localidade, com o objetivo único e·exclusive de
inibir que motoristas e motociclistas trafeguem pelo local em alta velocidade, conforme vem
ocorrendo, colocando as suas próprias vidas e a vida de terceiros em risco, lamentavelmente.
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A construção de quebra-molas nos locais acima especificados em
muito contribuirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos e motos, pois os mesmos
passam em alta velocidade, colocando em risco de vida as pessoas que utilizam a referida via, e
assim consequentemente proporcionará maior segurança aos moradores daquela região, no que
atenderá aos anseios dos mesmos, conforme consta do "abaixo-assinado" anexo, se precavendo
do eminente risco de atropelamento devido o fluxo de veículos com veloé:idade acima do
permitido.
Assim sendo, diante dos motivos apresentados e da real
necessidade, esperamos que o Senhor Prefeito Municipal, estude a viabilidade de acatar e
atender a presente propositura.
Plenário Monsenhoi Paulo de Tarso Rautenstrauch.
Afonso Cláudio/ES,@.de 00~.~ de JJJ/3=.
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ABAIXO-ASSINADO

A sua Excelência
EDÉUO FRANCISCO GUEDES

Prefeito Municipal

Os moradores da Comunidade de Santo Antônio, neste Município, por intermédio
do Vereador João Luciano Belisário, solicitam a Vossa Excelência, por meio deste, a
construção de 03 (três) LOMBADAS: o primeiro em frente à Igreja, o segundo em frente à
quadra de esportes e o terceiro em frente ao comércio. A construção das referidas
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lombadas se dão em razão da alta velocidade em que automóveis e motocicletas
trafegam na localidade, colocando as suas próprias vidas em risco e principalmente da
população local.
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